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Din 29 septembrie 2017
privind modificarea programului de transport public local de persoane, a traseului,
a staţlilor şi a licenţei de traseu pentru linia de transport 102, precum şi aprobarea
înfiinţării liniei 103, a traseului, a graficului orar şi a licenţei de traseu aferente
Consiliul Local al oraşului Buftea,
Având în vedere:

•Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Compartimentului de Autorizare pentru Serviciile de
Transport Public Local din cadrul Primăriei Oraşului Buftea;
•Adresele S.C. General Public Serv S.A. nr.548/2017, nr. 549/2017, nr. 961 /2017
înregistrate la Consiliul local al oraşului Buftea cu nr. 14212017, nr. 14312017 şi
nr .21212017;
•Adresa Consiliului local Buftea nr. 178/2017;
•Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
•Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2011, privind aprobarea înfiinţării serviciului
subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regulate în oraşul
Buftea, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de Sarcini;
•Hotărârile
Consiliului
Local Buftea nr.
99/2011,
nr. 98/25.09.2012,
nr.110126.10.2012, nr.123/31.10.2013, nr. 32130.03.2015 ;
• Prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de
calatori în oraşul Buftea nr. 1811 /15.02.2012;
•Prevederile Legii nr. 51 /2006 - a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministerului Transporturilor nr.
97212007 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru efectuarea transportului
public local;
În conformitate cu prevederile art.17 alin. (1) lit. (c), lit. (p), art. 37 alin. (9)
din Legea nr. 92/2007 - Legea serviciilor de transport public local şi ale art. 4 lit. (b),
(e) şi (h), art. 5 şi art. 9, din Norma de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007 aprobată prin Ordinul M.l.R.A. nr. 353/2007, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art. 36 alin. (2) lit. (d) coroborat cu alin. (6), lit. (a)
pct.14, din Legea nr. 21512001 ·a administraţiei publice locale, republicată, ·cu
modifi~ările şi completările ulterioare;
ln temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 21512001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1. - (1) Se modifică programul de transport public local de persoane aferent
liniei 102 din oraşul Buftea, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modificarea traseului şi a staţiilor liniei de transport local 102,

conform Anexelor nr.2A, 2B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Graficul orar al curselor pentru linia de transport 102 valabil în zilele
lucrătoare şi zilele nelucrătoare este prevăzut în Anexele 3A, 3B, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Licenţa de traseu aferentă liniei 102, se va modifica în mod corespunzător,
potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 2. - ( 1) Se aprobă înfiinţarea liniei de transport local 103, conform Anexei
nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă graficul orar pentru linia 103, conform Anexei nr. 5, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă traseul cu staţiile aferente liniei 103, conform Anexelor nr. 6A,
6B, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. - Se aprobă atribuirea licenţei şi a caietului de sarcini aferent acesteia
pentru linia de transport local 103, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. - Se împuterniceşte Primarul Oraşului Buftea şi aparatul de specialitate
pentru întocmirea şi semnarea documentelor ce se vor încheia ca urmare a aplicării
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5. - Primarul Oraşului Buftea prin aparatul de specialitate şi operatorul S.C.
General Public Serv S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Oraşului Buftea,
serviciilor de specialitate, operatorului S.C. General Public Serv S.A., în vederea
ducerii la îndeplinire ş,Unstituţiei Prefectului Judeţul Ilfov.
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